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Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou aktualizovaný slovník pojmů používaných v Me-
zinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS). Tato příručka byla 
sestavena v souladu s aktuálně platnými definicemi pojmů, a to včetně za-
sazení do kontextu rekodifikace probíhající v České republice.
Vybraná hesla jsou doplněna zároveň názornými ukázkami.
Na závěr tohoto textu je uveden seznam aktuálně platných standardů (IFRS, 
IAS) a interpretací (IFRIC, SIC), jakož i překladový můstek pojmů IFRS 
z češtiny do angličtiny a zpět, a to včetně uvedení vazeb na jednotlivé účetní  
standardy. 

Věřím, že Vám bude tento slovníček užitečným pomocníkem při Vaší každo-
denní práci s Mezinárodními standardy.

Tato publikace je jedním z výstupů projektu IGA VŠE F3/2/2014 „Analýza 
zveřejňování kótovaných a nekótovaných společností ve vybraných zemích 
EU a Číně“ registrovaného u Interní grantové agentury VŠE.

Praha, květen 2014 Jiří Strouhal

PŘEDMLUVA
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Zkratky a vysvětlivky používané v textu

AJ anglický jazyk
atd.  a tak dále
CZK  koruna česká
č.  číslo
ČJ  český jazyk
ČR Česká republika
DP daňová pohledávka
DPH  daň z přidané hodnoty
DZH  daňová zůstatková hodnota
EUR  euro/měna eurozóny
h  hodina
Kč  koruna česká
ks  kus
MD/D  Má dáti/Dal
mil.  milion
N náklady
např.  například
OD odložená daň
ODD odložený daňový dluh
OP opravná položka
p.a. per annum/ročně
popř.  popřípadě
tis.  tisíc
tj. to je(st)
tzv.  tak zvaný
ÚZH  účetní zůstatková hodnota

[> str.] odkaz na jinou stranu

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
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A

Akciová opce          Share option

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 2

Akciovou opcí rozumíme kontrakt, který zakládá právo, nikoli však povinnost, 
získat akcie účetní jednotky za předem stanovenou nebo určitelnou cenu 
během sjednaného časového období.

Zároveň se jedná o jeden z derivátových kontraktů ve smyslu IFRS 9. 
Subjekt, který se nachází v pozici long call (nákup kupní akciové opce) toto 
využije právě tehdy, pokud bude aktuální tržní cena akcie vyšší než hodnota, 
za niž má akcie nakoupit (realizační cena). Nachází-li se však v pozici long 
put (nákup prodejní akciové opce), využije ji právě tehdy, pokud bude aktu-
ální tržní cena akcie nižší než hodnota, za niž má právo tyto akcie prodávat. 

Akciovou opci lze ocenit např. pomocí binomického modelu nebo Black-
-Scholesova modelu. 

Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 
Assets held by a long-term employee benefit fund

 Použitý IAS/IFRS: IAS 19

Aktivy drženými dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků (tj. jiné než 
nepřevoditelné finanční nástroje, vydané vykazující účetní jednotkou) rozu-
míme taková aktiva, jež:
• jsou držena účetní jednotkou (fondem), která je právně oddělená od vy-

kazující účetní jednotky a existuje pouze za účelem vyplácení nebo 
financování zaměstnaneckých požitků;

• lze použít pouze pro výplatu nebo financování zaměstnaneckých 

SLOVNÍK
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 požitků, nejsou k dispozici vykazující účetní jednotce pro úhradu vlast-
ních dluhů (a to ani v případě konkursu) a nemohou být vrácena vyka-
zující účetní jednotce, s výjimkou:
– zbývající aktiva fondu jsou dostačující pro pokrytí všech závazků 

ze zaměstnaneckých požitků, a to jak plánu, tak vykazující účetní 
jednotky, nebo

– tato aktiva se vracejí vykazující účetní jednotce jako náhrada za již 
vyplacené zaměstnanecké požitky.

Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 
Exploration and evaluation assets

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 6

Jedná se o takové výdaje na průzkum a vyhodnocování, které jsou uznány 
za aktiva v souladu s účetními pravidly účetní jednotky. Tato aktiva účetní 
jednotka ocení na úrovni pořizovacích nákladů. 

Typickými příklady výdajů spojených s průzkumem jsou např.:
• získání práv na těžbu,
• topografické, geologické, geochemické a geofyzikální studie,
• průzkumné vrty,
• výkopové práce, 
• odebírání vzorků a
• další činnosti vztahující se k vyhodnocení technické proveditelnosti 

a komerční realizovatelnosti těžby nerostných surovin. 

Po výchozím uznání si sama účetní jednotka zvolí, zda bude pro následné 
oceňování těchto aktiv aplikovat model pořizovacích nákladů nebo model 
přecenění (viz IAS 16). 

A / aktiva z průzkumu a vyhodnocení
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Aktivní trh          Active market

 Použitý IAS/IFRS: IAS 36, IAS 38, IAS 41, IFRS 13

Aktivním trhem rozumíme trh, na kterém se transakce pro aktiva či dluhy 
uskutečňují dostatečně často a v dostatečném objemu, aby byl zajištěn pra-
videlný přísun cenových informací. 

Aktivum          Asset

 Použitý IAS/IFRS: IAS 38

Aktivum je definováno jako zdroj, který je ovládán firmou v důsledku minu-
lých událostí, a očekává se od něj plynutí budoucích ekonomických užitků 
do účetní jednotky. Nezbytným předpokladem pro jeho vykázání je rovněž 
jeho spolehlivá ocenitelnost. 

Např. zřizovací výdaje (podle českých pravidel, za určitých podmínek, 
součást nehmotného majetku) tak nesplňují podmínku pro vykazování v ak-
tivech, neboť se od nich nedá očekávat plynutí budoucích ekonomických 
užitků do účetní jednotky. 

Dalším diskutabilním „aktivem“ by mohl být zaměstnanec – jedná se 
o zdroj evidentně ovládaný firmou (pracuje-li tak, jak má), zcela jistě je vý-
sledkem minulé události (byla s ním uzavřena pracovní smlouva) a jistě se 
od něj očekává budoucí ekonomický užitek pro firmu (bude-li pracovat řádně 
a svědomitě). Bohužel však narážíme na problém spolehlivé ocenitelnosti 
zaměstnance, a tak tento nemůže být zachycen jako aktivum firmy.

Antizředění          Antidilution

 Použitý IAS/IFRS: IAS 33

Antizředěním rozumíme nárůst zisku na akcii nebo snížení ztráty na akcii, 
které vyplývají z předpokladu, že konvertibilní nástroje (např. konvertibilní 
dluhopisy) byly přeměněny, opce či opční listy (warranty) byly uplatněny 

antizředění / A 
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nebo že byly splněny specifické podmínky emise kmenových akcií, a tyto 
akcie byly emitovány.

IAS 33 přitom požaduje, aby účetní jednotky zveřejňovaly jednak zá-
kladní ukazatel zisku na akcii (basic EPS), stejně jako zředěný ukazatel 
zisku na akcii (diluted EPS). Zisk na akcii musí účetní jednotka zveřejnit 
i za situace, je-li ve ztrátě – vykazuje tak ztrátu na akcii. 

B

Biologická přeměna          Biological transformation

 Použitý IAS/IFRS: IAS 41

Biologická přeměna zahrnuje procesy růstu, degenerace, produkce a rozmnožo-
vání, které způsobují kvalitativní nebo kvantitativní změny v biologickém aktivu.

Biologické aktivum          Biological asset

 Použitý IAS/IFRS: IAS 41

Biologickým aktivem rozumíme živé zvíře nebo rostlinu.
Standard IAS 41 uvádí následující příklady využití biologických aktiv:

Biologické aktivum
Zemědělská  

produkce
Výrobky, které jsou předmětem 
dalšího zpracování po sklizni

Ovce Vlna Vlněná příze

Stromy v lese Kmeny Dříví, latě

Rostliny Bavlna Oblečení

Dojnice Mléko Sýr

Prasata Poražené kusy Uzeniny

Keře Listy Tabák

Réva Hrozny Víno

Ovocné stromy Sklizené ovoce Marmeláda

B / biologická přeměna
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Blízcí členové rodiny jednotlivce 
Close members of the family of an individual

 Použitý IAS/IFRS: IAS 24

Blízkými členy rodiny jednotlivce rozumíme takové osoby, od nichž lze oče-
kávat, že budou ovlivňovat daného jednotlivce nebo budou ovlivňovány tímto 
jednotlivcem ve svých vztazích s účetní jednotkou. Mezi tyto řadíme:
• partnery a děti jednotlivce ve společné domácnosti,
• děti partnera jednotlivce ve společné domácnosti a
• vyživované osoby jednotlivce nebo jeho partnera ve společné domácnosti.

C

Celopodniková aktiva          Corporate assets

 Použitý IAS/IFRS: IAS 36

Celopodnikovými aktivy rozumíme aktiva jiná než goodwill, která přispívají 
k budoucím peněžním tokům jak posuzované penězotvorné jednotky, tak 
i ostatních penězotvorných jednotek.

Zahrnují obvykle celoskupinová nebo divizní aktiva, jako např. budovy 
ústředí účetní jednotky, prostředky elektronického zpracování dat či středisko 
výzkumu. Obvykle nevytvářejí peněžní příjmy nezávisle na jiných aktivech 
či skupinách aktiv, a jejich účetní hodnota tak nemůže být plně přiřazena 
analyzované penězotvorné jednotce. 

Cizí měna          Foreign currency

 Použitý IAS/IFRS: IAS 21

Cizí měnou rozumíme jakoukoli jinou měnu, než je funkční měna účetní 
jednotky. 

cizí měna / C
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Například je-li funkční měnou účetní jednotky EUR, potom cizí měnou 
můžeme rozumět i CZK. Příkladem budiž firma se sídlem na území ČR, 
která realizuje 90 % transakcí se zeměmi eurozóny (např. sousedské země 
Rakousko, Německo a Slovensko). Důvodem použití EUR jako funkční měny 
je minimalizace dopadů změn směnného kursu.

Č

Čistá aktiva použitelná pro požitky 
Net assets available for benefits

 Použitý IAS/IFRS: IAS 26

Čistými aktivy, která jsou použitelná pro požitky, rozumíme aktiva penzijní-
ho plánu snížená o jiné dluhy než ty, které vyplývají z pojistně-matematické 
současné hodnoty přislíbených penzijních požitků.

Čistá investice do leasingu          Net investment in the lease

 Použitý IAS/IFRS: IAS 17

Čistou investicí do leasingu rozumíme hrubou investici do leasingu diskonto-
vanou implicitní úrokovou sazbou v leasingu.

Čistá investice v zahraniční jednotce 
Net investment in a foreign operation

 Použitý IAS/IFRS: IAS 21

Čistá investice v zahraniční jednotce je velikost podílu vykazující účetní jed-
notky na čistých aktivech dané zahraniční jednotky.

Č / čistá aktiva použitelná pro požitky
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Čistá realizovatelná hodnota          Net realisable value

 Použitý IAS/IFRS: IAS 2

Čistou realizovatelnou hodnotou rozumíme odhadnutou prodejní cenu 
v běžném podnikání, sníženou o odhadnuté náklady na dokončení a odha-
dované náklady nutné k uskutečnění prodeje.

Zásoby v souladu se standardem IAS 2 musí účetní jednotka k roz-
vahovému dni vykázat podle principu nižší ze dvou hodnot, buď na úrovni 
pořizovacích nákladů, nebo na úrovni čisté realizovatelné hodnoty.

Pořizovací náklady
Čistá realizovatelná 

hodnota
Vykázaná hodnota

100 105 100

100 100 100

100 98 98

D

Daňová základna aktiva nebo dluhu 
Tax base of an asset or liability

 Použitý IAS/IFRS: IAS 12

Daňovou základnou je částka přisuzovaná aktivu nebo dluhu pro daňové 
účely.

Typickým příkladem je výše odpisů, kdy daňově účinná je jejich výše 
vypočtená v souladu např. se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění (dle českých reálií), zatímco v účetních nákladech se obje-
vuje výše účetních odpisů (které by měly fakticky odpovídat využití aktiva).

daňová základna aktiva nebo dluhu / D
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Daňový náklad (daňový výnos)          Tax expense (tax income)

 Použitý IAS/IFRS: IAS 12

Daňovým nákladem či výnosem je souhrnná částka zahrnutá ve vypočte-
ném čistém zisku nebo ztrátě za období z titulu splatné a odložené daně.

Datum akvizice          Acquisition date

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 3

Datem akvizice rozumíme okamžik, kdy nabyvatel fakticky získá kontrolu 
nad nabývanou firmou.

Datum dohody o podnikové kombinaci          Agreement date

 Použitý IAS/IFRS: IAS 36

Datem dohody o podnikové kombinaci rozumíme okamžik, kdy je dosaženo 
zásadní dohody mezi kombinujícími stranami, a v případě veřejně obchodo-
vaných účetních jednotek datum veřejného oznámení. 

V případě nepřátelského převzetí je nejdřívějším datem, ke kterému je 
dosaženo skutečné dohody mezi kombinujícími stranami, datum, ke které-
mu dostatečný počet vlastníků nabývaného přijal nabídku nabyvatele na pře-
vzetí kontroly nad nabývaným.

Datum ocenění          Measurement date

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 2

Datem ocenění rozumíme okamžik, k němuž je stanovena reálná hodnota 
poskytnutých kapitálových nástrojů podle IFRS 2. V případě transakcí se 
zaměstnanci a dalšími smluvními stranami, které poskytují podobné služby, 
je datum ocenění stejné jako datum poskytnutí. V případě transakcí s jinými 

D / daňový náklad
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smluvními stranami než se zaměstnanci (a s těmi, kdo poskytují podobné 
služby), je datem ocenění okamžik, kdy účetní jednotka obdrží zboží nebo 
kdy druhá smluvní strana poskytne službu.

Datum poskytnutí          Grant date

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 2

Datem poskytnutí rozumíme okamžik, k němuž účetní jednotka uzavře 
s druhou smluvní stranou (včetně zaměstnance) smlouvu o úhradě vázané 
na akcie, tj. okamžik, kdy mezi účetní jednotkou a druhou smluvní stranou 
existuje shoda a porozumění ohledně smluvních podmínek. Ke dni poskyt-
nutí přizná účetní jednotka druhé smluvní straně právo na hotovost, jiná 
aktiva nebo kapitálové nástroje účetní jednotky za předpokladu, že budou 
splněny případné rozhodné podmínky. Pokud taková dohoda podléhá schva-
lovacímu procesu (například schválení akcionáři), datem poskytnutí je oka-
mžik, kdy se získá příslušný souhlas.

Datum přechodu na IFRS          Date of transition to IFRSs

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 1

Datem přechodu na IFRS rozumíme počátek prvního období, za které účet-
ní jednotka předkládá úplné srovnávací informace podle IFRS ve své první 
účetní závěrce podle IFRS.

Datum sjednání (podnikové kombinace) 
Agreement date (for a business combination)

 Použitý IAS/IFRS: IAS 38, IFRS 3

Datem sjednání podnikové kombinace rozumíme okamžik, kdy bylo dosa-
ženo podstatné dohody mezi stranami kombinace, a v případě jednotek 
 kótovaných na burze okamžik, kdy byla tato dohoda veřejně oznámena. 

datum sjednání / D 
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V případě nepřátelského převzetí je nejdřívějším datem, kdy bylo dosa-
ženo podstatné dohody mezi stranami kombinace, okamžik, kdy dostatečný 
počet majitelů nabývané firmy přijal nabídku nabyvatele směřující k získání 
kontroly nad nabývanou firmou. 

Datum směny          Date of exchange

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 3

Datem směny rozumíme datum akvizice, pokud se podniková kombinace 
realizuje jedinou směnou. 

V případě, že však podniková kombinace zahrnuje více než jednu 
směnu (např. pokud se realizuje v etapách po sobě jdoucích nákupů akcií), 
potom je datem směny okamžik, kdy je každá jednotlivá investice vykázána 
v účetní závěrce nabyvatele. 

Datum vykázání          Reporting date

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 1

Datem vykázání rozumíme poslední den období, za které se sestavuje účet-
ní závěrka nebo mezitímní účetní závěrka.

V případě roční účetní závěrky se tedy jedná o tzv. rozvahový den. 

Dceřiná firma          Subsidiary

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 10

Dceřinou firmou se rozumí účetní jednotka ovládaná jinou účetní jednotkou. 

D / datum směny
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Depozitní složka          Deposit component

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 4

Depozitní složkou rozumíme smluvní složku, která není účtována jako deri-
vátový kontrakt (viz IFRS 9). 

Derivát          Derivative

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 9

Derivátem rozumíme odvozený finanční nástroj, který se současně vyznaču-
je následujícími třemi charakteristikami: 
• jeho hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, ceny finanč-

ního nástroje, ceny komodity, měnového kursu, cenového nebo úroko-
vého indexu, úvěrového ratingu či úvěrového indexu nebo jiné proměn-
né (tzv. podkladová proměnná); pokud tato proměnná nemá finanční 
charakter, nesmí být specifická pro některou ze smluvních stran,

• nevyžaduje žádnou počáteční investici nebo vyžaduje počáteční investici 
nižší, než jaká by byla požadována u ostatních typů smluv, u kterých by 
bylo možné očekávat podobnou reakci na změny tržních podmínek a

• bude vypořádán v budoucnosti (tzn. nejedná se o spotovou operaci).

Z finančního pohledu deriváty klasifikujeme jako pevné termínované opera-
ce a opční kontrakty. Mezi pevné termínované operace pak řadíme forwar-
dové (či futures) kontrakty a swapové operace. 
Futures kontrakt lze jednoduše charakterizovat jako dohodu dvou stran 
o nákupu/prodeji standardizovaného množství komodity v předem specifiko-
vané kvalitě, za danou cenu a k danému budoucímu datu. Futures kontrakty 
je možné obchodovat výhradně na burzách. Jde o tzv. pevný obchod, kdy 
k danému termínu má jedna strana povinnost koupit a druhá strana má po-
vinnost prodat. Při vypořádání futures kontraktu vstupuje mezi obě strany 
kontraktu clearingové centrum, které garantuje vypořádání, jež je prováděno 
na denní bázi. 

derivát / D
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Forward je v principu shodný s futures kontraktem. Rozdíl spočívá v tom, 
že forward se až na výjimky obchoduje mimo burzu. Z toho vyplývají další 
rozdíly: futures kontrakt je standardizovaný, co se týče objemu kontraktu, 
druhu komodity, splatnosti, a na trhu se určuje pouze cena, zatímco forward 
je individuální a podmínky závisejí na dohodě dvou stran.

Swapem rozumíme mimoburzovní kontrakt výměny podkladových nástrojů k ur-
čitým okamžikům v budoucnosti, tj. představuje několik forwardů s postupnou vý-
měnou podkladových nástrojů. Může se jednat o výměny pevných (eventuálně ne-
známých) částek v hotovosti v jedné měně za dosud neznámé částky v hotovosti, 
a to v téže měně (úrokový swap či úvěrový swap), o výměnu částek v hotovosti 
v jedné měně za pevné či dosud neznámé částky v jiné měně (měnový swap), 
za akciové nástroje (akciový swap) či za komoditní nástroje (komoditní swap).

Opce dávají svému majiteli právo, nikoliv povinnost koupit nebo prodat pod-
kladové aktivum za fixní cenu, která se nazývá realizační cenou, do určitého 
data, které se nazývá datum expirace (splatnosti, vypršení). Rozlišujeme při-
tom kupní (call) opce, které v sobě kondenzují právo na nákup podkladového 
nástroje, a opce prodejní (put), které v sobě nesou právo na prodej podkla-
dového nástroje. Co do doby splatnosti pak rozlišujeme opce typu evropské-
ho (mohou být realizovány pouze v den splatnosti – expirace) a opce typu 
amerického, které mohou být realizovány kdykoli do data splatnosti. Z toho 
vyplývá, že opce americké budou logicky dražší než opce typu evropského.

Z hlediska podkladového instrumentu dále rozlišujeme úrokové, měnové, 
akciové, komoditní a úvěrové deriváty. 

Úrokový derivát je finanční nástroj, který se skládá ze dvou či více podkla-
dových úrokových nástrojů, které jsou pouze v jedné měně, a jehož reálná 
hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. Za úro-
kové deriváty se považují i forwardové termínové vklady. 

Měnový derivát je finanční nástroj, který se skládá ze dvou či více pod-
kladových úrokových nástrojů, které jsou alespoň ve dvou měnách, a jehož 
reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. 

D / derivát
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Akciový derivát je finanční nástroj, který se skládá alespoň z jednoho pod-
kladového akciového nástroje, příp. také z jednoho či více podkladových úro-
kových nástrojů, nikoliv však z podkladového komoditního nástroje, a jehož 
reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. 

Komoditní derivát je finanční nástroj, který se skládá alespoň z jednoho 
podkladového komoditního nástroje, případně také z jednoho čí více pod-
kladových úrokových či akciových nástrojů, a jehož reálná hodnota není 
ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. 

Úvěrový derivát je finanční nástroj, který se skládá ze dvou či více podkla-
dových úrokových nástrojů, případně také z jednoho či více podkladových 
akciových či komoditních nástrojů, a jehož reálná hodnota je ovlivněna rizi-
kovou úrokovou mírou určitého subjektu. 

Deriváty k rozvahovému dni oceňujeme na úrovni jejich reálné hodnoty, a to 
obecně s výsledkovým dopadem. Výjimkou pro jejich rozvahové přecenění 
je zajištění peněžních toků, popř. zajištění čisté cizoměnové investice, v sou-
ladu s principy zajišťovacího účetnictví dle IFRS 9. 

Dlouhodobé aktivum          Non-current asset

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 5

Dlouhodobým aktivem rozumíme takové aktivum, které nesplňuje definici 
krátkodobého aktiva. Mezi typická dlouhodobá aktiva řadíme např.:
• nehmotná aktiva,
• pozemky, budovy a zařízení,
• investice do nemovitostí,
• finanční leasingy,
• finanční aktiva (portfolia finančních aktiv oceňovaných amortizovanými 

náklady), pokud do jejich vypořádání zbývá více než jedno účetní obdo-
bí (nebo více než jeden provozní cyklus).

dlouhodobé aktivum / D
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Dluh          Liability

 Použitý IAS/IFRS: IAS 37

Dluhem rozumíme současnou povinnost účetní jednotky, která vznikla jako 
důsledek události v minulosti a jejíž vypořádání způsobí účetní jednotce 
odtok prostředků představujících ekonomický prospěch. Nezbytnou podmín-
kou pro vykázání je rovněž spolehlivá ocenitelnost dluhu. 

Doba leasingu          Lease term

 Použitý IAS/IFRS: IAS 17

Dobou leasingu rozumíme nevypověditelnou dobu, po níž má nájemce sjed-
nán leasing aktiva, společně s dalšími dobami, po které má nájemce možnost 
pokračovat v leasingu aktiva s dalšími platbami nebo bez nich, přičemž 
na počátku leasingu je dostatečně jisté, že nájemce tuto možnost využije.

Doba použitelnosti          Useful life

 Použitý IAS/IFRS: IAS 16, IAS 17, IAS 36, IAS 38

Dobou použitelnosti je:
• období, po nějž se očekává, že aktivum bude moci být účetní jednotkou 

používáno, nebo 
• očekávané množství výrobků či podobných jednotek, které je možno 

využitím aktiva získat.

Pro potřeby IAS 17 dobou použitelnosti rozumíme odhadnuté zbývající ob-
dobí od počátku doby leasingu, ale bez omezení na dobu leasingu, během 
nějž lze očekávat spotřebu ekonomických užitků z daného aktiva účetní 
jednotkou.

D / dluh



Dohoda o podmíněných akciích 
Contingent share agreement

 Použitý IAS/IFRS: IAS 33

Dohodou o podmíněných akciích rozumíme dohodu o emitování akcií v zá-
vislosti na splnění specifických podmínek.

Domnělá pořizovací cena          Deemed cost

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 1

Domnělou pořizovací cenou rozumíme částku použitou jako náhradu za po-
řizovací náklady nebo zůstatkové hodnoty k určitému datu. Následné odpi-
sování vychází z předpokladu, že účetní jednotka ke stanovenému datu akti-
vum nebo dluh prvotně uznala a že se příslušné pořizovací náklady rovnaly 
domnělé pořizovací ceně.

Dotace vztahující se k aktivům          Grants related to assets

 Použitý IAS/IFRS: IAS 20

Dotacemi vztahujícími se k aktivům rozumíme takové státní dotace, jejichž 
základní podmínkou je, že účetní jednotka oprávněná k jejich získání musí 
zakoupit, postavit nebo jinak získat dlouhodobá aktiva. Mohou být rovněž 
stanoveny doplňující podmínky omezující typ nebo umístění aktiv nebo ob-
dobí, během kterých mají být aktiva získána nebo držena.

Dotace vztahující se k výnosům          Grants related to income

 Použitý IAS/IFRS: IAS 20

Dotacemi vztahujícími se k výnosům rozumíme takové státní dotace, které 
jsou jiné než dotace vztahující se k aktivům.

23
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E

Efektivní úroková míra          Effective interest rate

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 9

Efektivní úrokovou mírou rozumíme takovou úrokovou sazbu, která přesně 
diskontuje odhadované budoucí peněžní platby nebo příjmy po očekávanou 
dobu trvání finančního nástroje, nebo případně po kratší období na čistou 
účetní hodnotu finančního aktiva nebo finančního dluhu. Při výpočtu efektiv-
ní úrokové míry musí účetní jednotka odhadnout peněžní toky s uvážením 
všech smluvních podmínek finančního nástroje (například opce předčasné-
ho splacení, kupní a podobné opce), ale nesmí brát v úvahu budoucí úvě-
rové ztráty. Výpočet zahrnuje všechny poplatky a úroky, které jsou placeny 
nebo přijaty mezi smluvními stranami a které jsou nedílnou součástí efek-
tivní úrokové míry, transakční náklady a všechny ostatní prémie a diskonty. 
Předpokládá se, že peněžní toky a očekávanou délku trvání skupiny podob-
ných finančních nástrojů lze spolehlivě odhadnout.

Ve výjimečných případech, kdy není možné peněžní toky nebo očekáva-
nou dobu trvání finančního nástroje (nebo skupiny finančních nástrojů) spo-
lehlivě odhadnout, musí účetní jednotka použít smluvní peněžní toky po celé 
smluvní trvání finančního nástroje (nebo skupiny finančních  nástrojů).

n  PŘÍKLAD

Stanovení efektivní úrokové sazby dluhopisu
Účetní jednotka nakoupila 1. 1. 20X1 tříletý dluhopis za jeho emisní cenu 
230 000 Kč. Jmenovitá hodnota dluhopisu činí 200 000 Kč a jeho držiteli náleží 
roční kupon vyplácený vždy k 31. 12. ve výši 10 % p.a., tzn. 20 000 Kč. Účetní 
jednotka hodlá daný dluhopis držet až do splatnosti.

Výpočet efektivní úrokové sazby [> str. 26]

Jak je z uvedeného propočtu patrné, efektivní úroková sazba tohoto dluhopisu 
činí 4,539 % a bude následně použita pro amortizaci prémie. 

E / efektivní úroková míra
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Výpočet amortizace prémie

Období
Úrok 
v Kč

Výnos dle
efektivní 

úrokové sazby 
v Kč

Amortizace
prémie v Kč

Účetní hodnota 
dluhopisu v Kč

01. 01. 20X1 230 000

31. 12. 20X1 20 000 10 441 –9 559 220 441

31. 12. 20X2 20 000 10 007 –9 993 210 448

31. 12. 20X3 20 000 9 552 10 448 200 000

Ekonomická životnost          Economic life

 Použitý IAS/IFRS: IAS 17

Ekonomickou životností rozumíme: 
• období, během něhož se očekává, že aktivum bude ekonomicky využi-

telné jedním nebo více uživateli, nebo
• očekávaný počet výrobků nebo podobných jednotek, které jsou získa-

telné z daného aktiva jedním nebo více uživateli.

Ekvivalenční metoda          Equity method

 Použitý IAS/IFRS: IAS 28

Ekvivalenční metoda je účetní metodou, pomocí níž je investice původně 
vykázána v pořizovacích nákladech a poté upravena o koakviziční změny 
stavu investorova podílu na čistých aktivech účetní jednotky, do níž bylo 
investováno. Hospodářský výsledek investora zahrnuje investorův podíl 
na hospodářském výsledku účetní jednotky, do níž investoval, a investorův 
ostatní úplný výsledek zahrnuje jeho podíl na ostatním úplném výsledku 
účetní jednotky, do níž investoval. 

ekvivalenční metoda / E
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F

Financování          Financing activities

 Použitý IAS/IFRS: IAS 7

Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v roz-
sahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček účetní jednotky, 
jako např.: 
• peněžní příjmy z emitovaných akcií nebo jiných nástrojů vlastního kapitálu,
• peněžní úhrady vlastníkům za odkup nebo vyplacení akcií firmy,
• peněžní příjmy z emise dluhových cenných papírů, z úvěrů, z vydání 

směnek, z emise dluhopisů, z hypoték a jiných krátkodobých či dlouho-
dobých zápůjček,

• peněžní splátky zapůjčených částek a
• peněžní úhrady nájemce, které představují snížení nesplaceného dluhu 

z finančního leasingu.

Financování          Funding

 Použitý IAS/IFRS: IAS 26

Financováním (dle IAS 26) rozumíme převod aktiv do subjektu (fondu) od-
děleného od účetní jednotky zaměstnavatele, a to za účelem výplaty budou-
cích dluhů z penzijních požitků.

Finanční aktivum          Financial asset

 Použitý IAS/IFRS: IAS 32

Finančním aktivem rozumíme: 
• hotovost;
• kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

finanční aktivum / F
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F / finanční aktivum

• smluvní právo:
– přijmout hotovost nebo jiné finanční aktivum od jiné účetní jednot-

ky, nebo
– směnit finanční aktiva nebo dluhy s jinou účetní jednotkou za podmí-

nek, které jsou pro účetní jednotku potenciálně výhodné; nebo
• smlouva, která bude vypořádána nebo kterou lze vypořádat vlastními 

kapitálovými nástroji účetní jednotky, a která je:
– nederivátem, za který účetní jednotka je (nebo by mohla být) povin-

na přijmout proměnný počet vlastních kapitálových nástrojů, nebo
– derivátem, který bude (nebo by mohl být) vypořádán jinak než smě-

nou pevné částky v hotovosti nebo jiných finančních aktiv za pevný 
počet vlastních kapitálových nástrojů účetní jednotky. Za tímto úče-
lem vlastní kapitálové nástroje účetní jednotky nezahrnují nástroje, 
které jsou samy smlouvami o budoucím příjmu nebo výdeji vlast-
ních kapitálových nástrojů účetní jednotky.
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Oceňování finančních aktiv v jednotlivých portfoliích včetně dopadů  
naznačuje následující tabulka:

Portfolio Pořízení Přecenění Dopad

FVPTL Fair Value Through Profit 
and Loss

pořizovací 
náklady

reálná 
hodnota

výsledkově

HFT Held For Trading pořizovací 
náklady

reálná 
hodnota

výsledkově

AC Amortised Costs pořizovací 
náklady

amortizova-
né náklady

výsledkově

FVOCI Fair Value Through Other 
Comprehensive Income

pořizovací 
náklady

reálná 
hodnota

kapitálový 
fond

HA Hedge Accounting pořizovací 
náklady

reálná 
hodnota

výsledkově 
(FVH)

kapitálový 
fond 

(ostatní)

Ilustrace – dluhopis

Situace Portfolio

Dluhopis k obchodování FVTPL

Dluhopis držený do splatnosti AC

Dluhopis jako zajištěná položka HA

Finanční aktivum nebo finanční dluh v reálné hodnotě  
vykázané do zisku nebo ztráty 
Financial asset or financial liability at fair value through profit  
or loss (FVPL)

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 9

Finanční aktivum (finanční dluh) v reálné hodnotě vykázané do zisku či ztrá-
ty je takovým finančním aktivem (finančním dluhem), které je: 
• určené k obchodování (HFT – Held For Trading), pokud:

– je získáno nebo vzniklo v zásadě za účelem prodeje či zpětného 
odkupu v dohledné době,

finanční aktivum nebo finanční dluh v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty / F
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– je součástí portfolia společně řízených finančních nástrojů, u kte-
rých je doloženo nedávné krátkodobé dosahování zisku, nebo

– je derivátem;
• ostatní finanční aktiva (finanční dluhy).

Finanční dluh          Financial liability

 Použitý IAS/IFRS: IAS 32

Finančním dluhem rozumíme:
• smluvní závazek:

– dodat hotovost nebo jiné finanční aktivum jiné účetní jednotce, 
nebo

– směnit finanční aktiva nebo dluhy s jinou jednotkou za podmínek, 
které jsou pro účetní jednotku potenciálně nevýhodné; nebo

• smlouvu, která bude vypořádána nebo kterou lze vypořádat vlastními 
kapitálovými nástroji účetní jednotky, a která je:
– nederivátem, za který účetní jednotka je (nebo by mohla být) povin-

na dodat proměnný počet vlastních kapitálových nástrojů, nebo
– derivátem, který bude (nebo by mohl být) vypořádán jinak než smě-

nou pevné částky v hotovosti nebo jiných finančních aktiv za pevný 
počet vlastních kapitálových nástrojů účetní jednotky. Za tímto úče-
lem vlastní kapitálové nástroje účetní jednotky nezahrnují nástroje, 
které jsou samy smlouvami o budoucím příjmu nebo výdeji vlast-
ních kapitálových nástrojů účetní jednotky.

Finanční investice držené do splatnosti 
Held-to-maturity investments (HTM)

 Použitý IAS/IFRS: IAS 39

Finančními investicemi drženými do splatnosti rozumíme nederivátová finanč-
ní aktiva s pevně stanovenými nebo určitelnými platbami a pevnou splatností, 
jež účetní jednotka hodlá a je schopna držet až do splatnosti jiná než ta, která:

F / finanční dluh
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• účetní jednotka při počátečním zaúčtování označí jako nástroje oce-
ňované v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty (portfolio 
FVTPL),

• účetní jednotka označí jako realizovatelná finanční aktiva (portfolio 
FVOCI),

• naplňují definici úvěrů a jiných pohledávek.

Finanční investice držené do splatnosti oceňujeme na bázi amortizovaných ná-
kladů (současných hodnot vypočtených prostřednictvím efektivní úrokové sazby). 

Finanční leasing          Finance lease

 Použitý IAS/IFRS: IAS 17

Finančním leasingem rozumíme takový leasing, který převádí všechna pod-
statná rizika a odměny spojené s vlastnictvím aktiva. Vlastnické právo může, 
ale nemusí být na konci vztahu převedeno. 

Typickými příklady převodu podstatných rizik a odměn jsou:
• leasing, kdy se převádí vlastnictví aktiva na nájemce do konce nájemní-

ho vztahu,
• nájemce má opci na koupi aktiva za cenu, o které se na počátku  

leasingového vztahu předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná 
hodnota k datu možné realizace opce, a v době vzniku leasingového 
vztahu je víceméně zřejmé, že tato opce bude využita,

• délka trvání leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické život-
nosti aktiva, ačkoli vlastnictví aktiva není převedeno,

• na počátku leasingového vztahu se současná hodnota minimálních 
leasingových plateb rovná nebo je větší než reálná hodnota pronajíma-
ného aktiva,

• pronajímaná aktiva jsou natolik zvláštní povahy, že je může bez větších 
úprav využít pouze tento konkrétní nájemce,

• situace, kdy v případě vypovězení leasingu nájemcem tento ponese pro-
najímatelovy ztráty, které vznikly v souvislosti s vypovězením leasingu,

finanční leasing / F
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• zisky či ztráty z pohybu reálné hodnoty zbytkové hodnoty náleží  
nájemci a

• nájemce je schopen pokračovat v leasingovém vztahu i v dalším obdo-
bí, a to za nájemné, které je výrazně nižší než tržní nájemné.

Účtování – nájemce
Od počátku sjednání leasingového vztahu vykazuje nájemce v rozvaze ak-
tiva a dluhy plynoucí z finančního leasingu, a to v reálné hodnotě najatého 
majetku, nebo v případě, že je nižší, tak v současné hodnotě minimálních 
leasingových plateb.

V okamžiku výpočtu současné hodnoty minimálních leasingových 
plateb nájemce použije implicitní leasingovou úrokovou sazbu (pokud ji lze 
určit) nebo přírůstkovou zápůjční úrokovou sazbu. Veškeré počáteční přímé 
náklady spojené s pořizováním předmětu leasingu jsou součástí vedlejších 
pořizovacích nákladů, a tudíž jsou součástí hodnoty najatého majetku.

Minimální leasingové platby je třeba rozdělit na finanční náklady 
a snížení nesplaceného dluhu, přičemž finanční náklady jsou rozloženy 
do jednotlivých účetních období během délky leasingového vztahu tak, aby 
byla zajištěna konstantní úroková sazba u zbývajícího zůstatku dluhu. Pod-
míněné nájemné je však nákladem v obdobích, kdy k němu skutečně dojde. 

Tím, že nájemce najatý majetek vykazuje v rozvaze, tak jej zcela logicky 
i odpisuje, a to v souladu se svými účetními pravidly pro odpisování obdob-
ných aktiv. Odpisy jsou systematicky alokovány do nákladů během jednotli-
vých období předpokládaného užití majetku. V případě, že si nájemce není 
zcela jist, zda získá najatý majetek na konci leasingového vztahu, potom 
tento majetek musí plně odepsat během délky leasingového vztahu, popř. 
dle délky použitelnosti aktiva, a to podle toho, která z těchto dob je kratší. 

Vzhledem k tomu, že úhrn odpisů a finančních nákladů za účetní obdo-
bí nebývá většinou roven leasingovým platbám, které jsou v daném období 
splatné, není vhodné považovat splatné leasingové platby za náklady. 

n  PŘÍKLAD

Firma se rozhodla pořídit formou finančního leasingu automobil, u něhož před-
pokládá čtyřletou životnost. Leasing byl sjednán 1. 1. 20X1 na tříleté období 

F / finanční leasing
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s  pololetními splátkami ve výši 120 000 Kč. Přírůstková úroková sazba nájemce 
činí 10 %, reálná hodnota vozu 629 056 Kč. Na konci leasingu je automobil pře-
dán nájemci.

Současná hodnota splátek

Období Odúročitel Současná hodnota splátky v Kč

30. 06. 20X1         1

(1+ 
0,1)2*0,5

         2   
 

114 286

31. 12. 20X1       1

(1+ 
0,1)2*1

         2   
 

108 844

30. 06. 20X2         1

(1+ 
0,1)2*1,5

         2   
 

103 661

31. 12. 20X2       1

(1+ 
0,1)2*2

         2   
 

98 724

30. 06. 20X3         1

(1+ 
0,1)2*2,5

         2   
 

94 023

31. 12. 20X3       1

(1+ 
0,1)2*3

         2   
 

89 546

Celkem – 609 084

Současná hodnota leasingových splátek je nižší než reálná hodnota vozidla, 
a proto budeme pro naše další úvahy vycházet z nižší současné hodnoty. 

finanční leasing / F
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Leasingový kalendář

Období
Splátka 

v Kč

Úrok  
(10 % p.a.) 

v Kč
Úmor v Kč Zůstatek v Kč

01. 01. 20X1 609 084

30. 06. 20X1 120 000 30 454 89 546 519 538

31. 12. 20X1 120 000 25 977 94 023 425 515

30. 06. 20X2 120 000 21 276 98 724 326 791

31. 12. 20X2 120 000 16 340 103 660 223 131

30. 06. 20X3 120 000 11 157 108 843 114 288

31. 12. 20X3 120 000 5 712 114 288 0

Celkem 720 000 110 916 609 084 –

odpis = 609 084 = 152 271 Kč
                  4

Datum Text
Částka 

v Kč
MD D

01. 01. 20X1 Pořízení 
automobilu 
na leasing

609 084 Majetek Dluhy  
z leasingu

30. 06. 20X1 Splátka 1 120 000
89 546

30 454

–
Dluhy  

z leasingu 
N – Úroky

Běžný účet 
–

–

31. 12. 20X1 Splátka 2 120 000
94 023

25 977

–
Dluhy  

z leasingu
N – Úroky

Běžný účet 
–

–

31. 12. 20X1 Odpis 20X1 152 271 N – Odpisy Oprávky

30. 06. 20X2 Splátka 3 120 000
98 724

21 276

–
Dluhy  

z leasingu
N – Úroky

Běžný účet 
–

–

31. 12. 20X2 Splátka 4 120 000
103 660

16 340

–
Dluhy  

z leasingu
N – Úroky

Běžný účet 
–

–

F / finanční leasing
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Datum Text
Částka 

v Kč
MD D

31. 12. 20X2 Odpis 20X2 152 271 N – Odpisy Oprávky

30. 06. 20X3 Splátka 5 120 000
108 843

11 157

–
Dluhy  

z leasingu
N – Úroky

Běžný účet
–

–

31. 12. 20X3 Splátka 6 120 000
114 288

5 712

–
Dluhy  

z leasingu
N – Úroky

Běžný účet
–

–

31. 12. 20X3 Odpis 20X3 152 271 N – Odpisy Oprávky

31. 12. 20X4 Odpis 20X4 152 271 N – Odpisy Oprávky

Účtování – pronajímatel 
Pronajímatelé vykazují předměty finančního leasingu jako pohledávky, a to 
v částce, která je rovna čisté finanční investici do leasingu. V případě, že byly 
pronajímatelem v souvislosti s uzavřením smlouvy vynaloženy provize, právní 
poplatky či jiné přímo přiřaditelné náklady, potom jsou tyto zahrnuty do počáteč-
ního ocenění pohledávky z finančního leasingu a snižují částku celkových výnosů 
za období trvání leasingového vztahu. Pokud však předmět leasingu pronajímá 
výrobce nebo prodejce, potom jsou náklady na sjednání a uzavření leasingové 
smlouvy vyřazeny z počátečních přímých nákladů a vykážou se jako náklad v ob-
dobí, kdy pronajímateli vznikne zisk z prodeje, což je v zásadě okamžik počátku 
leasingového vztahu. 

Finanční výnosy z leasingu pronajímatel účtuje na bázi modelu konstantní perio-
dické míry návratnosti pronajímatelovy čisté investice do finančního leasingu. Leasin-
gové splátky v daném období jsou vykazovány oproti hrubé investici do leasingu jako 
snížení jednak jistiny, a dále nerealizovaného finančního výnosu z leasingu. 

Pronajímatelé musí po celou dobu trvání leasingového vztahu revidovat 
odhady nezaručených zbytkových hodnot pro potřeby propočtu hrubé investice 
do leasingu. V případě, že dojde ke snížení odhadu nezaručené zbytkové hod-
noty, musí následně dojít k revizi rozložení výnosů po dobu trvání leasingu a ná-
sledně ke snížení časově rozlišených částek. 

finanční leasing / F
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n  PŘÍKLAD

Leasingová firma zakoupila automobil za jeho současnou hodnotu 629 056 Kč 
a okamžitě jej k 1. 1. 20X1 pronajala formou finančního leasingu, a to na období 
tří let, při pololetních splátkách ve výši 120 000 Kč. Implicitní úroková sazba lea-
singové firmy činí 8 % p.a. Na konci leasingu bude předmět finančního leasingu 
předán nájemci.

Leasingový kalendář

Období
Splátka 

v Kč
Úrok  

(8 % p.a.) v Kč
Úmor v Kč Zůstatek v Kč

01. 01. 20X1 629 056

30. 06. 20X1 120 000 25 162 94 838 534 218

31. 12. 20X1 120 000 21 369 98 631 435 587

30. 06. 20X2 120 000 17 423 102 577 333 010

31. 12. 20X2 120 000 13 320 106 680 226 330

30. 06. 20X3 120 000 9 053 110 947 115 383

31. 12. 20X3 120 000 4 617 115 383 0

Celkem 720 000 90 944 629 056 –

Datum Text
Částka 

v Kč
MD D

01. 01. 20X1 Nákup 
automobilu

629 056 Zboží Běžný účet

01. 01. 20X1 Pronájem 
automobilu

720 000

629 056
90 944

Pohledávky 
z leasingu

–
–

–

Zboží
Výnosy příš-
tích období

30. 06. 20X1 Splátka 1 120 000 Běžný účet Pohledávky 
z leasingu

30. 06. 20X1 Časové rozli-
šení úroku 1

25 162 Výnosy příš-
tích období

V – Úroky

31. 12. 20X1 Splátka 2 120 000 Běžný účet Pohledávky 
z leasingu

31. 12. 20X1 Časové rozli-
šení úroku 2

21 369 Výnosy příš-
tích období

V – Úroky

F / finanční leasing
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Datum Text
Částka 

v Kč
MD D

30. 06. 20X2 Splátka 3 120 000 Běžný účet Pohledávky 
z leasingu

30. 06. 20X2 Časové rozli-
šení úroku 3

17 423 Výnosy příš-
tích období

V – Úroky

31. 12. 20X2 Splátka 4 120 000 Běžný účet Pohledávky 
z leasingu

31. 12. 20X2 Časové rozli-
šení úroku 4

13 320 Výnosy příš-
tích období

V – Úroky

30. 06. 20X3 Splátka 5 120 000 Běžný účet Pohledávky 
z leasingu

30. 06. 20X3 Časové rozli-
šení úroku 5

9 053 Výnosy příš-
tích období

V – Úroky

31. 12. 20X3 Splátka 6 120 000 Běžný účet Pohledávky 
z leasingu

31. 12. 20X3 Časové rozli-
šení úroku 6

4 617 Výnosy příš-
tích období

V – Úroky

Finanční nástroj          Financial instrument

 Použitý IAS/IFRS: IAS 32

Finančním nástrojem rozumíme jakoukoli smlouvu, kterou vzniká finanční 
dluh jedné účetní jednotky a zároveň finanční závazek (nebo kapitálový ná-
stroj) jiné účetní jednotky.

Finanční riziko          Financial risk

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 4

Finančním rizikem míníme riziko možné budoucí změny v jedné nebo více 
specifikovaných úrokových sazbách, v ceně finančního nástroje, ceně komo-
dity, v měnovém kursu, cenovém indexu, úvěrovém ratingu nebo úvěrovém 
indexu nebo jiné proměnné za předpokladu, že v případě nefinanční pro-
měnné nebude tato proměnná výlučně spojena s jednou stranou smlouvy.

finanční riziko / F
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Firma          Business

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 3

Firmou míníme ucelený soubor činností a aktiv prováděných a řízených 
za účelem poskytování výnosu pro investory, nebo nižších nákladů nebo 
jiných ekonomických užitků určených přímo a proporcionálně členům nebo 
účastníkům.

Firma se obvykle skládá ze vstupů, procesů aplikovaných na tyto vstupy 
a výsledných výstupů, které se používají nebo budou používat pro tvorbu 
výnosů. Pokud je goodwill přítomen v převáděném souboru aktivit a aktiv, 
tento převáděný soubor se bude považovat za firmu.

Funkční měna Functional currency

 Použitý IAS/IFRS: IAS 21

Funkční měnou rozumíme měnu primárního ekonomického prostředí, 
ve kterém účetní jednotka vyvíjí svoji činnost. 

Funkční měna se může lišit od národní měny. 

G

Goodwill          Goodwill

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 3

Goodwillem rozumíme budoucí ekonomické užitky vyplývající z aktiv, které 
není možno individuálně identifikovat a odděleně vykázat. 

Při kvantifikaci goodwillu by účetní jednotka měla identifikovat a odděle-
ně vykázat maximální možné množství aktiv. V případě kladného goodwillu, 
tento každoročně testujeme na snížení hodnoty. Pokud se jedná o záporný 
goodwill, tento vykážeme do nerozděleného zisku. 

G / firma
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H

Hlavní (provozní) činnost          Operating activities

 Použitý IAS/IFRS: IAS 7

Provozní činností rozumíme pro účely IAS 7 hlavní výdělečné činnosti účetní 
jednotky a ostatní činnosti, které nejsou investiční činností nebo financová-
ním, jako např.: 
• peněžní příjmy z prodeje zboží a poskytování služeb,
• peněžní příjmy z licencí a honorářů, provizí a z jiného výnosu,
• peněžní úhrady dodavatelům zboží a služeb,
• peněžní úhrady zaměstnancům a platby jejich jménem,
• peněžní příjmy a peněžní úhrady pojišťovny, jako např. pojistné a pojist-

ná plnění, splátky a jiné užitky z pojištění,
• peněžní úhrady nebo vratky daní ze zisku s výjimkou těch, jež lze přímo 

přiřadit investiční činnosti nebo financování a
• peněžní příjmy a úhrady ze smluv uzavřených za účelem prodeje nebo 

obchodování.

Hlavní trh          Principal market

 Použitý IAS/IFRS: IAS 7

Jedná se o trh s největším objemem a úrovní aktivity pro aktivum či dluh.

Hodnota z užívání          Value in use

 Použitý IAS/IFRS: IAS 36, IFRS 5

Hodnotou z užívání je současná hodnota odhadovaných budoucích peněž-
ních toků, u nichž se očekává, že budou získány z pokračujícího užívání ak-
tiva nebo penězotvorné jednotky, a jejich vyřazení na konci doby životnosti.

hodnota z užívání / H
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Hospodářský výsledek          Profit or loss

 Použitý IAS/IFRS: IAS 1

Hospodářským výsledkem rozumíme celkové výnosy snížené o náklady bez 
položek ostatního úplného výsledku.

Hospodářský výsledek sledujeme za provozní a finanční oblast. Mezi-
národní standardy nevykazují mimořádný hospodářský výsledek. Mimořád-
né položky jsou v případě jejich existence vykázány jako součást ostatních 
provozních nákladů (výnosů). 

Hrubá investice do leasingu          Gross investment in the lease

 Použitý IAS/IFRS: IAS 17

Hrubá investice do leasingu je souhrnem minimálních leasingových plateb, 
které obdrží pronajímatel z finančního leasingu, a jakékoliv nezaručené 
zbytkové hodnoty připadající na pronajímatele.

Ch

Chyby minulých období          Prior period errors

 Použitý IAS/IFRS: IAS 8

Chyby minulých období jsou opomenutí nebo chybná uvedení položek 
v účetních závěrkách účetní jednotky za jedno nebo několik předchozích 
období, která vznikla v důsledku nepoužívání nebo chybného použití spo-
lehlivých informací, které byly k dispozici v době, kdy byly účetní závěrky 
za zmíněná období schvalovány k vydání, a u kterých bylo možné oprávně-
ně očekávat, že byly získány a zvažovány při přípravě a předkládání těchto 
účetních závěrek.

H / hospodářský  výsledek
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Takové chyby mohou být důsledkem matematických chyb, chyb při 
aplikaci účetních pravidel, chybné interpretace skutečnosti, podvodu nebo 
přehlédnutí.

Potenciální chyby v běžném období odhalené v daném období jsou 
upraveny před schválením účetní závěrky k vydání. Významné chyby však 
někdy nejsou odhaleny dříve než v následujícím období a tyto chyby z před-
chozích období je třeba opravit ve srovnávacích informacích vykazovaných 
v účetní závěrce následujícího období.

Účetní jednotka je přitom povinna opravit významné chyby z předchá-
zejících účetních období, vždy retrospektivně v první účetní závěrce schvá-
lené k vydání po odhalení chyb. 

Oprava chyb probíhá:
• přepočtem srovnávacích částek za předchozí vykazovaná období, 

v nichž došlo k chybě, nebo
• pokud se chyba objevila před prvním vykazovaným obdobím, potom 

přepočtem počátečních zůstatků aktiv, dluhů a vlastního kapitálu k prv-
nímu vykazovanému období. 

Pokud je pro účetní jednotku nemožné určit účinky chyby specifické pro 
dané účetní období na srovnávací informace za jedno či více vykazovaných 
účetních období předcházejících, potom je povinna přepočítat počáteční zů-
statky aktiv, závazků a vlastního kapitálu za první účetní období, pro nějž je 
schopna retrospektivní přepočet provést. V případě, že je pro účetní jednot-
ku nemožné stanovit na počátku běžného období kumulativní účinky chyb 
na všechna předcházející období, potom přepočte srovnávací informace 
tak, aby mohla být chyba opravena prospektivně od nejbližšího možného 
okamžiku. 

Jedná-li se o opravu chyby z předchozích účetních období, potom je 
tato vyloučena ze zisků či ztrát v období, v němž byla odhalena. 

chyby minulých období / CH
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I

Implicitní úroková míra leasingu 
Interest rate implicit in the lease

 Použitý IAS/IFRS: IAS 17

Implicitní úroková míra leasingu je taková diskontní sazba, která se sta-
noví na počátku leasingu tak, aby se souhrn současné hodnoty minimál-
ních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty rovnal souhrnu 
reálné hodnoty pronajímaného aktiva a počátečních přímých nákladů 
 pronajímatele.

Individuální účetní závěrka 
Separate financial statements

 Použitý IAS/IFRS: IAS 27

Individuální účetní závěrka je taková účetní závěrka, která je prezentována 
mateřskou firmou (tj. investorem ovládajícím dceřinou firmu) nebo investo-
rem, který jednotku, do níž investoval, spoluovládá nebo v ní má podstatný 
vliv, a ve které se investice zachycují v pořizovacích nákladech nebo v sou-
ladu s IFRS 9 Finanční nástroje. 

Investice do nemovitosti          Investment property

 Použitý IAS/IFRS: IAS 40

Investice do nemovitosti je nemoviá věc držená spíše za účelem dosažení 
příjmu z nájemného nebo za účelem zhodnocení či obojího než pro pou-
žívání při výrobě nebo dodávkách výrobků, zboží či služeb, případně pro 
administrativní účely nebo prodej v rámci běžné činnosti.

I / implicitní úroková míra leasingu
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Investicí do nemovitosti tedy rozumíme:
• pozemek držený za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení 

namísto krátkodobého prodeje v rámci běžné činnosti,
• pozemek držený za účelem blíže neurčeného použití v budoucnosti,
• budovu vlastněnou účetní jednotkou a pronajatou dále na základě jed-

noho či více operativních leasingů,
• neobsazenou budovu drženou za účelem pronájmu na základě jednoho 

či více operativních leasingů.

Investicí do nemovitosti naopak nejsou:
• nemovitá věc držená za účelem prodeje v rámci běžné činnosti či v pro-

cesu výstavby nebo rekonstrukce za účelem takovéhoto prodeje (je 
třeba aplikovat IAS 2),

• nemovitá věc stavěná či rekonstruovaná z pověření třetích stran (viz IAS 11),
• vlastníkem užívaná nemovitá věc, včetně nemovitých věcí držených 

jako budoucím vlastníkem užívané nemovité věci, držených pro budou-
cí rekonstrukci a následné užívání vlastníkem, nemovité věci užívané 
zaměstnanci a vlastníkem užívaná nemovitá věc čekající na vyřazení 
(viz IAS 16),

• nemovitá věc pronajatá jiné účetní jednotce formou finančního leasingu 
(viz IAS 17).

Investici do nemovitosti vykážeme tehdy, je-li pravděpodobné, že účetní 
jednotka získá budoucí ekonomické užitky s ní spojené a náklady spojené 
s pořízením této investice jsou spolehlivě ocenitelné. 

Při prvotním zachycení účetní jednotky ocení investici do nemovitosti 
na bázi jejích pořizovacích nákladů. Tyto sestávají z kupní ceny a dalších 
přímo přiřaditelných výdajů, jako např. platby za odborné právní služby, daně 
z převodu nemovitých věcí a ostatní náklady operace. 

V případě, že je platba za investici do nemovitosti odložena, potom je 
pořizovacím nákladem investice hotovostní ekvivalent kupní ceny, přičemž je 
rozdíl mezi touto částkou a celkovým úhrnem plateb vykazován jako úrokový 
náklad po celou dobu trvání tohoto úvěru.

Pro následné ocenění je na rozdíl od IAS 16 preferován model přeceně-
ní oproti modelu pořizovacích nákladů. 

investice do nemovitosti / I
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Investiční činnost          Investing activities

 Použitý IAS/IFRS: IAS 7

Investiční činnost v souladu s IAS 7 představuje nabývání a pozbývání dlou-
hodobých aktiv a jiných investic nezahrnutých do peněžních ekvivalentů, 
jako např.:
• peněžní úhrady za nákup pozemků, budov a zařízení, nehmotných a ji-

ných dlouhodobých aktiv, 
• peněžní příjmy z prodeje pozemků, budov a zařízení, nehmotných a ji-

ných dlouhodobých aktiv,
• peněžní úhrady za nabytí nástrojů vlastního kapitálu nebo dluhových 

nástrojů jiných firem a podílů ve společných firmách,
• peněžní příjmy z prodeje nástrojů vlastního kapitálu nebo dluhových 

nástrojů jiných firem a podílů ve společných firmách,
• peněžní zápůjčky a úvěry poskytnuté jiným stranám,
• peněžní příjmy ze splátek zápůjček a úvěrů poskytnutých jiným 

 stranám,
• peněžní úhrady za derivátové kontrakty vyjma takových, které jsou  

drženy za účelem prodeje či obchodování nebo jsou klasifikovány jako 
financování a

• peněžní příjmy z derivátových kontraktů vyjma takových, které jsou  
drženy za účelem prodeje či obchodování nebo jsou klasifikovány jako 
financování.

J

Jednotka s rozhodovací pravomocí          Decision maker

 Použitý IAS/IFRS: IFRS 10

Taková jednotka s rozhodovacími právy, která jedná sama za sebe – je tedy 
zmocnitelem nebo zmocněncem jiných stran. 

I / investiční činnost
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